Hanko–Russarö–Gustavsvärn
24.–26.8.2018
Meriperinneyhdistys Stella Polariksen jäsenille, max 20 henkeä

Lähde viettämään kesäistä viikonloppua Hankoon ja sen majakoille.
Voit tulla mukaan jo perjantaina ja yöpyä mutterimökissä Camping
Silversandissa tai vasta lauantaina, jolloin vierailemme Russarön
majakkasaarella. Halutessasi voit vielä jatkaa matkaa lauantaina
Gustavsvärnin majakkasaarelle, siellä yövymme sumusireeninhoitajan
talon yläkerrassa. Gustavsvärnillä yöpyminen vaatii Suomen Majakkaseuran
jäsenyyden.

PE 24.8. HANKO
• Saapuminen Hankoon oman aikataulun mukaan, pyritään suosimaan kimppakyytejä.
• Majoittuminen Camping Silversandissa, josta on varattu alustavasti kolme 6 hengen mutterimökkiä (sängyt, peitot, keittomahdollisuus, WC) à 85 € / mökki (14,20 € / hlö kun mökissä on
6 henkeä).
• Vapaata aikaa Hangossa
Camping Silversand
Camping Silversand Hinnat 2018

VIIKONLOPUN TAPAHTUMIA HANGOSSA
24.–26.8. HANGONPÄIVÄT ja MUINAISTULIEN YÖ

Elokuun viimeisenä lauantaina syttyvät muinaistulet tulet luovat ainutlaatuisen tunnelman ja samana viikonloppuna vietetään myös kaupungin omaa tapahtuma, Hangonpäiviä. Tämä ainutlaatuinen
yhdistelmä muinaistulien perinteitä yhdistettynä kulttuuritapahtumiin eri puolilla kaupunkia tekee
viikonlopusta ainutlaatuisen kokemuksen kenelle tahansa.

24.–26.8. LE PETIT FESTIVAL GOES HANKO

Omaperäinen ja värikäs kansainvälinen festivaali esittelee maailmanluokan taidetta. Tanssia, teatteria, musiikkia, kuvataidetta, elokuvaa, performance-taidetta, työpajoja… Esiintyjät tulevat mm. Yhdysvalloista, Ranskasta, Japanista, Eestistä, Ruotsista, Kroatiasta ja Hollannista. Esityksiä nähdään Hotel
Regatassa, vanhoissa tehdashalleissa, satamassa, rannoilla, kaduilla, ravintoloissa… VIVE L’AMOUR!

26.8. HYVÄN TUULEN MARKKINAT HANGOSSA
Kesäkauden päätösmarkkinat Hangon Itäsatamassa.

LISÄÄ VINKKEJÄ JA LINKKEJÄ:

Tervetuloa Hankoon – Hangon matkailutoimisto
Neljän Tuulen Tupa
Valitse oma hiekkarantasi

LA 25.8. HANKO, RUSSARÖ JA GUSTAVSVÄRN
Klo 17 asti vapaata aikaa Hangossa, Hangonpäivät ja Le Petit Festival goes Hanko jatkuvat
Klo 17–20:30 RUSSARÖ-RISTEILY, matkanjärjestäjä Marine Lines
Klo 20:30 lähtö Russaröstä Gustavsvärnin kautta Hankoon (ne jotka eivät yövy Gustavsvärnissä
pääsevät takaisin Hankoon)
Klo 21 alkaen Gustavsvärnissä saunomista, ruokailua ja illanviettoa
Risteilyt Russaröön

RUSSARÖ-RISTEILY
• Klo 17:00 lähtö Itäsatamasta Kuningattarenlaiturilta ja
paluu klo 20:30 Gustavsvärnin kautta.
• Venematka yhteen suuntaan kestää 20 min.
• Risteilyhinnat aikuiset 37 € ja lapset 4–14 v 20 €,
opastus sisältyy hintaan.
• Sisäänpääsy majakkaan 8 €.
• Vierailu vain Suomen kansalaisille. Varauksen yhteydessä
tulee ilmoittaa matkustajien nimet ja syntymäajat.
• Marine Lines on varannut meille 20 paikkaa ja jättää meidät
paluumatkalla Gustavsvärnin laituriin.

Suomen Majakkaseura on kunnostanut v. 2005 alkaen sumusireeninhoitajan taloa
Gustavsvärnin linnoitus- ja majakkasaarella. Majakkaan ei ole sisäänpääsyä. Saarella on
myös sauna, jota voimme lämmittää. Yövymme sumusireeninhoitajan talon yläkerrassa
patjoilla (20 kpl ja omat makuupussit mukaan). Sumusireeninhoitajan talon alakerrassa
on myynnissä Majakkaseuran tuotteita.
Omat ruoat ja vesi mukaan (myös yhteisillallinen mahdollinen niin halutessamme).
Yöpyminen maksaa 20 € / hlö Majakkaseuran jäsenille, muille 40 € / hlö
(Majakkaseuran liittymismaksu 20 € ja yöpyminen 20 €).

Gustavsvärnin majakka
Liity jäseneksi Suomen Majakkaseuraan

SU 26.8. GUSTAVSVÄRN
•
•

Päivä Gustulla
Venekyyti Hankoon sunnuntaina (ajankohta selviää myöhemmin),
hinta 80 € (jaetaan osallistujien kesken), mutta jos talkoolaisia tulee
ma 27.8. ja voit olla maanantaihin asti niin silloin ei kyytimaksua.

VIIKONLOPUN KOKONAISHINTA
AIKUISET
•
•

Majakkaseuran jäsenet 79,20 €
Muut 79,20 € + 20 € Majakkaseuran liittymismaksu

LAPSET
•
•

Majakkaseuran jäsenet 62,20 €
Muut 62,20 € + 20 € Majakkaseuran liittymismaksu

LISÄKSI KAIKILLE
Matkakulut Hankoon
Venekyyti Gustavsvärniltä Hankoon sunnuntaina 80 €
jaettuna osallistujien lukumäärällä
• Omat ruoat, vesi ja muut juomat Gustulle
•
•

ILMOITTAUTUMINEN DOODLEN KAUTTA
• Merkitse OMA NIMI & PUHELINNUMERO niiden retkipäivien kohdalle, joille haluat osallistua:
esim. kaikki tapahtumat PE–SU, vain Russarö-risteily LA, Russarö-risteily ja Gustavsvärn LA–SU.
• Ilmoittaudu mahdollisimman nopeasti, mielellään kesäkuun alkuun mennessä, ehdoton
DEADLINE 20.6. Tämä siksi, että ehdimme vahvistaa mökkivaraukset, Russarön risteilypaikat
sekä Gustavsvärnin majoituksen sekä paluukyydin sunnuntaille.
• Russarön risteilyä varten ilmoita Liisa Murto-Aallolle puh. 040 574 7733
NIMI & SYNTYMÄAIKASI.
• Jokainen järjestää itse matkansa Hankoon, mutta KIMPPAKYYTEJÄ varten ilmoita
KOMMENTTIKENTÄSSÄ onko sinulla auto käytössä, mistä tulet ja montako kyytiisi mahtuu.

